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Motor versus zeil
Er gaapt een onoverbrugbare
kloof tussen zeilers en
motorbootvaarders. Beide
groepen zijn in ons cluppie
aanwezig, hoewel meer zeilers
dan motoraars. Het grote,
klotsende water voor onze
haven maakt dat ook wel
logisch, een zeilboot ligt in
de golven veel rustiger. Tot
hun gezondheid of conditie
het niet meer toelaat om als
evenwichtskunstenaar zeilen
te hijsen op een stampende
en slingerende boot, blijven
zeilers hun liefde trouw. Ik
kan er van meepraten. Na vier
verschillende zeilboten vaar
ik nu tevreden rond met mijn
mooie Bouhuijs kajuitsloep.
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Wel met een steunzeiltje,
want op groot water wil ik niet
slingeren als een dronkenman
na twaalf kopstootjes. Ik getuig
graag van de voordelen van het
dagelijkse dieselen, maar als
evangelist van het motorboten
weet ik inmiddels dat
bekeringspogingen vruchteloos
zijn. Zeilers blijven hun
diepe kiel en hun lange mast
dogmatisch en onverbiddelijk
trouw. Het binnenwater
kennen ze van de Staande
Masten Route. Dat hun
vaargebied aanzienlijk kleiner
is dan dat van hun brommende
tegenvoeters willen ze helemaal
niet weten. Acht jaar werkte
ik voor de Waterkampioen,

het enige watersportblad
dat al sinds 1927 op beide
doelgroepen mikt. Het
gemekker dat ik zowel van
de ene als de andere groep te
horen kreeg was eindeloos;
veel te veel nieuws over
motorboten, nee veel te veel
over zeilboten. Ik liet me het
gelamenteer maar aanleunen.
Het blad was immers succesvol
met 55.000 abonnees en
het verscheen maar liefst 24
keer per jaar. Ondanks al het
gemopper. Gelukkig blijkt
in onze vereniging dat beide
groepen vreedzaam samengaan
en dat al 46 jaar!
Ton Wegman

Mijmeren
Wat een prachtige watersportzomer hebben we achter de
rug! Toen ik met mijn Skoit 33
op 1 mei 2018 de haven van
Durgerdam verliet, op weg naar
Vlieland voor het festival “Here
Comes the Summer”, was het al
prachtig weer. We hadden een
heerlijke week op Vlieland en
perfect zeilweer.
Eind juli vetrokken we weer, nu
voor drie weken. Met nog steeds
fantastisch zeilweer. We hadden
wat vage plannen richting de
Oostkust van Engeland of Denemarken. Maar zover is het nooit
gekomen. Wel bezochten we
alle Nederlandse waddeneilanden, vielen alsmaar droog op de
meest uiteenlopende zandplaten
en modderbanken en aten veel
te veel heerlijke kokkels, oesters
of mosselen.
Want wat is Nederland mooi
vanaf het water! En wat voelden
we ons bevoorrecht als we op de
radio hoorden dat het 38 graden
was in De Bilt en wij met 10 graden minder op de thermometer
droog lagen in het Smeriggat bij
Engelsmanplaat.
Intussen wat mijmeren over de
toekomst van onze vereniging.
Uitdagingen genoeg. De vergrijzing van het ledenbestand.
De veel te lange wachtlijst. Wat
maakt onze haven een verenigingshaven en geen ‘gewone’
jachthaven? Wat is echt uniek
aan WSV Durgerdam, behalve
de prachtige locatie en de ex-

treem lage haventarieven?
De vereniging draait op vrijwilligers. De werkploeg, de evenementencommissie, het bestuur,
iedereen steekt er vrije tijd in.
Omdat we de vereniging leuk en
belangrijk vinden. Maar helaas is
die harde kern van de vereniging
erg klein. Het grootste gedeelte
van de leden en aspirant-leden
kennen we niet of nauwelijks en
zien we zelden tot nooit op
vergaderingen of evenementen.
Dat is niet alleen jammer, maar
plaatst ons ook voor dilemma’s.
Helaas beschouwen steeds meer
(aspirant-)leden de haven als
een reguliere jachthaven, waarmee ik bedoel dat ze gewoon
willen betalen voor een ligplaats,
maar verder niet teveel met de
vereniging te maken willen hebben. Ze menen recht te hebben
op allerlei zaken (“we betalen er
toch voor … “) en beschouwen
bestuur en havenmeester als
dienstverleners die 24/7 beschikbaar dienen te zijn.
Maar zo werkt een vereniging
natuurlijk niet. Wij hebben betrokkenheid nodig.
Zelfwerkzaamheid.
Samen activiteiten
ondernemen en
organiseren. Wij willen geen ‘gewone’
jachthaven worden,
dat was nooit het
uitgangspunt van
onze vereniging.
De komende maanden zal het bestuur
zich over deze
vragen buigen en
samen met u - de

leden - zoeken naar maatregelen die ons kunnen helpen de
vereniging levend te houden. Zo
maar wat losse gedachten:
- Moeten we nog wel ligplaatsen
toewijzen aan leden die op basis
van hun positie op de wachtlijst
daar recht op (menen te) hebben, maar wij nog nooit gezien
hebben?
- Wat zijn dan de voorwaarden
aan het verkrijgen van een ligplaats?
- Moeten we werkplicht invoeren? Hoe dan? Wat zijn de
sancties?
- Of moeten we juist de tarieven
verhogen, professionaliseren en
betaalde krachten gaan inhuren
Tijdens de volgende ledenvergadering zullen we op dit onderwerp terugkomen.
Voor nu wenst het bestuur u
een fijn najaar en we hopen u te
begroeten op het sluitingsevenement!
Roeland Stekelenburg
voorzitter
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De beste stuurlui...
Die staan dus nog steeds aan de
wal. Ik ben inmiddels ook ingelijfd in het Korps Walstuurlieden,
want de boot is verkocht. Geen
boot meer, een vreemde gewaarwording na 42 jaar
Immers, met een boot heb je
altijd wat te doen. Al was het maar
het opstellen van lijstjes. Lijstjes met wat er nog gedaan moet
worden, lijstjes met namen en
nummers van onderdelen, lijstjes
van hulpmiddelen van terpentine tot schuurmiddelen. Met het
feitelijk aankopen van onderdelen
ben je zo een dag kwijt. Maar een
verstandige schipper gaat pas
over tot aankoop als hij andere
schippers heeft geraadpleegd. Die
weet er namelijk nog meer van.
Die gesprekken kosten veel tijd,
maar zijn zeer leerzaam. Als je
gesprekspartner praat over filter-

tje, pompje, afsluitertje, pakkinkje
dan weet je dat hij het weet. Echte
deskundigen spreken in verkleinwoorden. Dat heeft een functie.
Dan wordt het probleem ook klein
en makkelijker oplosbaar, Ja,
zulke collega’s op de steiger stonden me met raad en vooral daad,
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terzijde. Wat zal ik die gesprekken
missen. Wat zal ik die mensen
missen!
Het feitelijke varen neemt minder
tijd in beslag. Overleg over van
alles, motoren, zeilen, vaarroutes
en het onderhoud vragen veel
tijd. Maar is dan niet de sjeu van
het schipper zijn? Naarmate je
ouder wordt worden de vaartochten korter en het érgens liggen’
langer. Althans in onze ervaringen. Minder gedoe met bruggen,
sluizen en gezoek naar een leuke
ligplaats, Zo lagen we de laatste
jaren in Spakenburg aan het begin
van het piertje. Wat een uitzicht
over het water en wat een verkeer
van boten en mensen op de kade.
Eén van de mannen op de bankjes vroeg: “Schipper, ligt er wel
een motor in?” “Nee, we worden
straks weg gesleept!” Voor ons
was het daar heerlijk. Fietsen bij
de hand. Voor foerageren in het
dorp en voor tochtjes.
Er gebeurde voortdurend van
alles. Boten die gaan en boten
die komen en speuren naar
ligplaats. Stuurlui aan de wal zijn
tevens schipper op hun, aan die
wal liggend schip. Ze speuren
naar nieuwkomers die het op
de open plek voor of achter hun
schip hebben voorzien. Opperste
waakzaamheid. Lijntje aanpakken
en aanwijzingen geven om schade
te voorkomen. Het werkt! Maar
soms worden die aanwijzingen
tevergeefs gegeven. Een schip van
het type LeBoat kwam de haven.
De eerste haven na het in ontvangst nemen van het huurschip
verderop in het Veluwemeer.
Opschudding bij de walstuurlieden op hun eigen schip. Het
binnenvarende schip kaatste als
een biljartbal van de ene wal kant
naar de andere. Beschermings-

materiaal werd overboord gehangen. De schipper zat boven op
zijn huurschip achter een schuin
geplaatst stuurwiel. Als in zijn
auto. Hij wist nog niet dat het
scheepsroer met enige vertraging
werkt,( Na deze ervaring dus
wel!) Geroepen aanwijzingen en
geschreeuwde verwensingen hadden niet het beoogde effect, Mijn
voorbuurman was de klos; de
Maribas ontsprong de dans. Hij
was al weer op weg naar de andere
kant. Met een nat bezweet rood
hoofd draaide hij fanatiek aan zijn
stuurwiel. Hij schreeuwde het uit:
“Als jullie zo schreeuwen, word ik

Een boot is
geen hobby...
Het is een
‘way of life’
helemaal zenuwachtig!” Ik kreeg
medelijden met de man. Verderop
was een gat. Met de hulp van veel
walstuurlieden werd les in lijnen
vastmaken en opschieten gegeven.
Een uur later zag ik het busje van
de verhuurder; schade opnemen.
Niet alleen op het water, maar op
de wal is ook veel te beleven. Wat
dacht je van ganzen? Die komen
vaak overnachten op de aangrenzende binnenzee. Overdag de
boel kaalvreten bij een boer en ’s
nachts naar een rustplaats waar
geen vossen of andere gansliefhebbers komen. Je hoort en ziet
een heel eskader overvliegen in
de schemering. Wat een herrie,
die beesten hebben elkaar veel te
vertellen. Dan zie je ze eerst een
rondje draaien over het water. Als
er kennelijk plaats is, landen ze in
groepjes van een stuk of acht. Dan
weer een rondje en de volgende
de ploeg totdat een ieder te water
is. Na nog enig gekeuvel en dan
is het stil. Aan de randen is er een

waakgans van dienst. Als ik soms
’s nacht mijn hoofd door het luik
stak, had die me meteen in de
gaten. Alarm, iedereen bij de les!
Nadat ik me terug getrokken had,
werd het stil. De volgende dag gingen ze in groepjes weer de lucht
in, intussen het nieuws uitwisselend. Heerlijk om dat allemaal te
zien.
Maar het is voorbij. Dat je een keer
moet stoppen met je eigen boot,
zullen de meeste lezers ook wel
weten. Vaak zijn er voortekenen.
Het onderhoud wordt moeilijker.
Knieën zijn pijnlijk, bukken gaat
niet meer. Ja, de leeftijd. Netty
stond op de rol voor een onvermijdbare knieoperatie. Maar die
werd ingehaald door een heupoperatie na een val. Geen prettige
combinatie. Nee, ze kan zich niet
meer door het gangboord bewegen voor het een en het ander. De
trapjes aan boord maken het niet
makkelijker. En de schrijver? Onderweg naar 84. Voor ons brak dus
de vaarwel-tijd aan. Makelaar, boot
leeg ruimen. De eerste serieuze
kijker werd koper. Boot met koper
definitief uitgezwaaid.
En nu? Geen idee. Een boot
hebben is geen hobby. Het is een
“Way of life”! Een manier van
leven. Een boot is een ding in het
water dat ook nog wat kost. Maar
door dat ding in het water hebben
we mensen leren kennen; intensief
en wat minder intensief. Maar voor
ons zeer waardevol. Het contact op
de steiger of op de kade. Wat zullen we veel mensen missen omdat
we ze niet meer ontmoeten, We
zijn mensen ook dank verschuldigd. Voor hun vriendelijkheid en
welwillendheid. Bedankt!
Wij gaan door zonder boot. Waarheen en hoe? Eerst maar effe wennen aan “stuurman definitief aan
de wal”. Daarna zien we wel weer.!

NIEUWS NIEUWS NIEUWS
Gele tonnen
Het water buiten de IJtoren lig sinds enige tijd vol gele tonnen.
Dat heeft te maken met het opspuiten van het zand voor de uitbreiding van IJburg. Er patrouilleert een boot van Rijkswaterstaat
die verdwaalde schepen waarschuwt, want er ligt een dikke buis
onder water waar je zomaar tegenop kunt varen. Het is dus zaak
om die boeien niet lacherig te negeren, want er kunnen nare dingen gebeuren. Overigens is het gebied dat door de gele boeien
wordt afgebakend wel erg groot.

Overleden

Het bestuur van WSV Durgerdam wenst familie en vrienden van
Willie veel sterkte met het verlies.

De sluitingstocht
De voorbereidingen voor de sluitingstocht op 22 september zijn
in volle gang. Kijk voor de actuele informatie de website van de
vereniging; wsvdurgerdam.nl

Kees (en Netttie) Cassee
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Tekenen tijdens de openingstocht 2018
Een bewolkte dag, maar met
een aangename temperatuur,
dat waren de omstandigheden
tijdens de openingstocht dit
jaar. De wind zat in de goeie
hoek, dus Edam was een mooi
doel voor dit weekend. Bovendien was het zicht goed, want
Igor en Joachim hadden bedacht dat er nodig weer eens op
de ouderwetse wijze
genavigeerd moest worden.
Dus gaven ze de deelnemers
een opdracht die daar mooi bij
aansloot. Er moesten profielen
worden getekend van de Waterlandsekust. Zoals dat vroeger
ook ging. In de negentiende
eeuw kregen marineofficieren zelfs tekenles tijdens hun
opleiding om op de juiste wijze
profielen te kunnen tekenen.
Uitgangspunt voor de opdracht
was het boekje met kustprofielen in de vorm van silhouetten
dat de ANWB 100 jaar geleden
uitgaf over de Zuiderzee.
Hierbij een paar van de werkstukken. De bovenste tekening
links toont een pagina uit het
originele boekje, daaronder wat
wij er van hebben gemaakt. Er
is in de loop van een eeuw wel
het een en ander veranderd.
Zoek de verschillen met het
origineel...
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In de Herfstvakantie komen de schepen van het Beurtveer weer naar het
Buiten IJ. Het Beurtveer is een wedstrijd voor de bruine vloot die start

In Edam spotten wij een oude bekende. Het was de Maartje, die wij
heel lang in Durgerdam naast een huis op het droge hebben zien
liggen, daarna een aantal jaren in de havenkom aan de steiger, waar
het scheepje een verwaarloosde indruk maakte. Gelukkig is het
schip in handen gekomen van een paar echte liefhebbers, die het
weer in oude luister hebben hersteld. Goed om terug te zien!

in Workum. De schepen moeten in
verschillende havens stempels halen,
maar mogen de motor niet gebruiken. Voor Durgerdam moeten ze een
aantal uren voor anker om vervolgens
weer naar Workum terug te zeilen.
Altijd een bijzonder moment.
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Bijzondere passanten
Harro van Schoonhoven heeft zijn camera
altijd bij de hand. En bovendien houdt hij zijn
ogen goed open. Vandaar dat hij nog al eens
bijzondere passanten in onze haven op de
gevoelige plaat vastlegt. Op de bovenste foto een
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paartje grote zaagbekken en op de onderste plaat
een nonnetje, een van de allermooiste eenden
die wij in ons land kennen. Dit mannetje vliegt
overigens op met een koet. Zaagbekken en
nonnetjes, zeldzame gasten!

1934

Nog maar weinig mensen weten
dat er vlakbij onze haven een
heus vliegveld is geweest. Het
vliegkamp Schellingwoude op
Zeeburg lag aan het buiten IJ.
Het was speciaal aangelegd voor
watervliegtuigen, in de jaren
voor de oorlog een vorm van
luchtvaart die ook voor personenvervoer werd toegepast.
Hier zien we het grootste watervliegtuig uit die tijd, de Duitse
Dornier X die bij aankomst op
een grote belangstelling kon
rekenen. Het toestel maakt
ook transatlantische vluchten.
Om het zes-motorige monster
hebben zich allerlei boten verzameld van nieuwsgierigen. Op
de horizon uiterst rechts zien we
Durgerdam liggen.

HET RIET FLUISTERT
//// Helaas hebben Abel en Ilja de
Zeewijk van de hand moeten doen.
De houten boot bleek in te slechte staat. de restauratie ging hun
macht te boven, maar gelukkig
hebben zij het scheepje over kunnen doen aan een nieuwe eigenaar
die waarschijnlijk wel de kennis en
vaardigheid heeft om dit project
succesvol te klaren. Hopelijk zien
we dit bijzondere scheepje nog
eens terug.
//// Rob en Wil Morriën hebben
hun boot verkocht. Jammergenoeg
stoppen ze met varen.
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Theo Kampa
watersportfotograaf
De bekende watersportfotograaf Theo Kampa heeft
een eigen website die zeer de moeite waard is om
actief als dé watersportfotograaf van Nederland. Hij
was toen de enige die dit specialisme beoefende
en had een goed oog voor het fotograferen van
schepen en de mensen aan boord. Hij werkte
vooral in opdracht van Nederlandse en Duitse
watersportbladen en uitgeverijen, zijn foto’s
verschenen in meer dan 150 boeken, die over de hele
wereld werden vertaald en uitgegeven. Daarnaast
fotografeerde hij voor jachtwerven hun nieuwste
schepen waarvan de foto’s in advertenties en folders
werden gebruikt. Inmiddels werkt Theo vrijwel niet
meer in opdracht en geniet van zijn welverdiende
vrije tijd, al laat hij zijn camera’s zeker niet onder
een laag stof verdwijnen.
Kampa speelt veel met de compositie. Een van zijn
kenmerkende standpunten is om de horizon heel
hoog in het vlak zetten, waardoor het water het
belangrijkste element op de foto wordt. Dit doet hij
vooral als het water lekker klotst, zodat er dynamiek
in de voorgrond ontstaat. Naast foto’s van schepen
vind je op zijn website ook reisreportages die de
moeite waard zijn. Ook beschrijft hij met een licht
ironische en filosofische blik zijn eigen carrière.
Aanbevolen!
www.theokampa.nl

Graag jullie bijdragen voor het volgende Spraakwater vóór
1 februari mailen. Vooral reisverhalen zijn zeer welkom, maar ook foto’s, nieuwtjes
en verhalen over je schip of bemanning. Stuur naar: wegmantv@tiscali.nl
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Tekening Alice Hoogstad

eens te bezoeken. Al begin jaren zestig was Theo
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